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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 29-én megtartott munkaterv 
szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 7/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 130/2011. (XI. 24.); a 4/2012. (I. 25.) és a 
6/2012. (II. 1.) számú lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a 
polgármester beszámolóját elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 8/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 

1) megtárgyalta Tamási Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról 
(2012.01.01-2012.02.29. közötti idıszakról) szóló beszámolót és azt elfogadja. 

2) Tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2012. évi 
költségvetési rendelettervezetbe beépítésre kerültek. 

 
Határidı: 2012. február 29. 
Felelıs: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 

2012. március 1.              IV. évfolyam 3. szám 



Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tamási Város Önkormányzata saját bevételei, 
valamint az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek három évre 
várható összegét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 10/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzati testületi szervek 2011. évi 
munkájának törvényességérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 11/2012. (II. 29.) számú határozata: 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

- a 106/1996. (VIII. 29.) számú határozat végrehajtásaként az Ügyrendi Bizottság 
jelentését a 2011. évi második félévi testületi határozatok végrehajtásáról 
megtárgyalta, s azt elfogadja; 

- a 156/2011. (XII. 28.) számú képviselı-testületi határozatát – az Ügyrendi Bizottság 
javaslatával egyezıen – visszavonja. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 12/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete akként dönt,  

1. hogy a kizárólagos tulajdonában álló Tamási belterület 2147/1. hrsz. alatti ingatlant 
(lovaspálya) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. §-a és az 
önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) 
számú önkormányzati rendelet 5-8. §§-ai értelmében átminısíti forgalomképes vagyonná,  

2. felkéri az aljegyzıt, hogy a változás vagyonkataszterben, valamint a földhivatali-
nyilvántartásban történı átvezettetésérıl gondoskodjon. 

 
Határidı: 2. pont esetén 30 nap 
Felelıs: polgármester és aljegyzı 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 13/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tamási Városi Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az alapító okirat preambulumában a hatályos jogszabályok kerülnek 
meghivatkozásra, azaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, a korábbi hivatkozások törlésre kerülnek.  

 
2. Az alapító okirat 9. pontjában szereplı táblázat törlésre kerül, helyébe az alábbi 

táblázat lép:  
 

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 
770000 Kölcsönzés, operatív lízing 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 



841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 

841173 Statisztikai tevékenység       
 
3. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„11.) gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, amely ellátja a 

Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának, a Tamási Város Német Nemzetiségii 
Önkormányzatának, és a Tamási Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának, a Dél-
dunántúli Régió Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, valamint az alábbi önállóan 
mőködı intézmények gazdálkodási feladatait: 

- Városi Mővelıdési Központ, 7090 Tamási, Szabadság u. 50. 
- Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény, 7090 Tamási, Szabadság u.52.  

 
4. felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, s 

felkéri, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéséket a Magyar Államkincstár felé 
tegye meg.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
  

- dönt arról, hogy az Ertse Bank Hungary Zrt. részére treasury ügyletek biztosítására 
fedezetül az alábbi ingatlanokat ajánlja fel: 
Tamási 2147/1. hrsz. alatti lovaspálya, 
Tamási 2127. hrsz. alatti sportpálya; 

- felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt kapcsolódó jelzálogszerzıdések aláírására. 
 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 15/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Tolnai 3-as Kézfogás 
Leader Egyesület székhelyéül az önkormányzat tulajdonát képezı Tamási, Szabadság utca 46-48. 
szám alatti ingatlan kerüljön bejegyzésre. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
1. megtárgyalta Tamási Város Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatairól 

szóló szabályzatát és azt a mellékelt tartalommal jóváhagyja, 



 
2. felkéri a polgármestert, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéséket a Magyar 

Államkincstár felé tegye meg.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 17/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a bevételek nem idıarányos realizálódása 

miatt felmerült likviditási problémák áthidalására, a közszolgálati és államigazgatási 
feladatai folyamatos mőködtetésének biztosítása érdekében 300.000.000,- Ft (likviditási 
célú) folyószámlahitel-keret  igénybevételérıl dönt. 
A hitelkeret futamideje a szerzıdés aláírásától számított egy év. 

 
2. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat pénzforgalmi folyószámláját csak egy banknál 

vezetheti, a képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy az Erste 
Bank Zrt.-vel, mint számlavezetı bankkal folytassanak tárgyalásokat a fenti hitelkeret 
felállításáról és a kapcsolódó hitelszerzıdést és biztosítéki szerzıdés(eke)t az önkormányzat 
nevében írják alá. 

 
3. Az önkormányzat vállalja, hogy költségvetésében a hitel és kamatai törlesztését betervezi. 
 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

7/2012.(II. 29.) számú  
önkormányzati rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003. (III. 9.) számú  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003.(III.9.) számú önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Hör.) 2. számú mellékletének I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

„I. A települési szilárd hulladék 
 

1. heti egy alkalommal történı elszállítása esetén 
fizetendı díjtételek: 
 
 

1 db. 50 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

137- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 70 literes 
szabvány edény 
ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

192,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 80 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

220,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 90 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

247,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 110 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

302,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 120 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

329,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db 240 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
659,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 770 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
2 114,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 1100 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
3020,- Ft+Áfa/ürítés 

Jelzett zsák 285,- Ft+Áfa/db 
 
 

 

2. heti kettı alkalommal történı elszállítása 
esetén fizetendı díjtételek: 

1 db. 50 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
107,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 70 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
150,-  

1 db. 80 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
172,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 90 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
193,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 110 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
236,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 120 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
257,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db 240 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
515,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 770 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
1 652,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 1100 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
2 360,- Ft+Áfa/ürítés 

Jelzett zsák 285,- Ft+Áfa/db” 
 



 6 

 
 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2012. február 29. napján lép hatályba, de rendelkezéseit február. 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 
 
                            Ribányi József                          dr. Vanya-Szabó Ágnes        
                             polgármester                                              aljegyzı 
 
 

Tamási Város Önkormányzat képviselı-testületének 
8/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

a Tamási Kártyáról 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 
 

1. § 

A rendelet célja 

A Tamási Kártya bevezetésének célja, hogy Tamási Város Önkormányzata (továbbiakban: 
önkormányzat) a Tamási közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezı állampolgárok számára, a 
helyi gazdaság élénkítése mellett, kedvezményeket nyújtson a bevont illetve a csatlakozó vállalkozások 
termékeinek és nyújtott szolgáltatásinak díjaiból. 

2. § 

A rendelet hatálya  

(1) E rendelet hatálya az alábbi természetes személyekre terjed ki:  

a. az a 14 életévét betöltött személy, aki kérelme benyújtásakor Tamásiban bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik, Tamási Város Önkormányzata felé köztartozása, adótartozása, be nem fizetett 
büntetése (a kártya kérvényezésének idıpontjában) sem neki, sem a vele egy háztartásban 
élınek nincs 

b. az a) pont szerinti Tamási Kártyával rendelkezı kártyatulajdonossal közös háztartásban élı 
14 év alatti személy 

c. Tamási Város díszpolgára  
d. Tamási kártyára jogosult, akinek kérelmét a polgármester méltányosságból engedélyezi.  

3. § 

A Tamási kártya igénylése 

(1) A Tamási Kártyát a Polgármesteri Hivatalban lehet igényelni személyi igazolvánnyal és lakcímet 
igazoló hivatalos okmánnyal (érvényes lakcímkártya, diákigazolvány) együtt a kitöltött igénylılap 
leadásával és a befizetett csekk bemutatásával.  

(2) A díj befizetésének lehetséges módjai: 

• Postai sárga csekk  
• Banki átutalás, amely igazolását bizonylattal kell bemutatni 
• Internetes átutalás, amely igazolása kinyomtatott átutalási igazolással történhet 
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(3) A 2. § szerinti jogosultságot valamint a díj befizetését az önkormányzat kijelölt felelıse végzi, majd 
ezt követıen az igénylılapon történı bejegyzéssel igazolja, legkésıbb az igénylést követı 3 
munkanapon belül. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt ellenırzés és igazolás után legkésıbb 3 munkanapon belül, az 
igénylapok átadásra kerülnek a Tamási Innovációs Központ Nkft. részére, mely szervezet a kártyákat 
elıállítja és legkésıbb 7 munkanapon belül postai vagy önkormányzati futár segítségével eljuttatja a 
tulajdonosnak, aki átvételi igazolással igazolja a kártya átvételét. 

(5) A Tamási Kártya elsı kiváltásának díja 1500 Ft, éves érvényesítése 1000 Ft-ba kerül. A kártyára 
jogosultak körének a 2. § c) pontja szerinti igénylı számára a Tamási Kártya ingyenes.  

4. §  

A kártyatulajdonosok adatainak nyilvántartása 

(1) A kártyatulajdonosok kártyaigénylı lapját a Tamási Kártya elıállítása helyén, az adatvédelmi 
törvényeknek megfelelıen végzi a Tamási Innovációs Központ Nkft.  

5. §  

A Tamási kártya használata 

 

(1) A Tamási Kártya a naptári éven belül január 1-tıl december 31-ig jogosít kedvezmények 
igénybevételére. A Tamási kártya érvényessége a kibocsátás évében a kibocsátástól kezdıdıen 
december 31-ig tart. 

(2) A Tamási kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybe vételét. 

 

(3) A Tamási Kártya lakcímet igazoló hivatalos okmánnyal együtt érvényes és az önkormányzattal 
megállapodást kötött vállalkozások által árult illetve nyújtott termékek/szolgáltatások kedvezményes 
igénybevételére jogosít. Az elfogadó helyekrıl és a kedvezmények körérıl az önkormányzat a város 
honlapján, a polgármesteri hivatalban elhelyezett faliújságon, a helyi rádióban folyamatosan 
tájékoztatja a lakosságot. A Tamási Kártya elfogadóhelyeket egységes embléma jelzi.  

 

(4) A kártyatulajdonos által kezdeményezett Tamási Kártyán szereplı adat módosítása és a kártya 
elvesztése, megsemmisülése esetén az új kártya igénylésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

6. § 

Az elfogadóhelyekkel kapcsolatos rendelkezések 

(1) A Tamásiban, és annak környékén mőködı vállalkozások, szolgáltatások, üzletek, turisztikai 
attrakciók önkéntesen csatlakozhatnak elfogadóhelyként, amennyiben vállalják az alábbi feltételeket: 

a. A „Tamási kártya elfogadóhely” matricát, vagy képet jól láthatóan kihelyezik a szolgáltatás 
helyén, 
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b. Meghatározzák és az erre a célra rendszeresített őrlapon cégszerő aláírásukkal hitelesítik a 
kedvezmény mértékét, amelyet a kártyatulajdonosnak adnak, 

c. Tudomásul veszik, hogy az érvényesíteni kívánt kedvezményt minden tamási 
kártyatulajdonosnak biztosítják, diszkriminációmentesen, 

d. Meggyızıdnek róla, hogy a jogosult, és nem más használja a kártyát (lakcímkártyával együtt 
érvényes a Tamási kártya), 

e. a kedvezmény érvényesítésének a fizetéssel és számlaadással kapcsolatos részeit saját 
hatáskörben, a jogszabályoknak megfelelıen végzik. Az ezzel kapcsolatos esetleges plusz 
kiadás költségeit vállalkozó vállalja magára (pénztárgép programozása, kedvezmény 
nyilvántartás, stb.), 

f. Hozzájárulnak, hogy Tamási Kártya elfogadóként az adatlapon megadott információk 
megjelenhessenek mind az elektronikus, mind pedig a nyomtatott sajtóban, valamint a Tamási 
Kártyát népszerősítı kampányok során, valamint szerepeljenek a www.tamasikartya.hu 
weboldalon az elfogadóhelyek listájában. 

(2) Az elfogadóhelyek listája, s az általuk nyújtott kedvezmények a www.tamasikartya.hu weboldalon 
tekinthetık meg. A lista vezetése és nyilvántartása a Tamási Innovációs Központot Nkft. feladata.  

7. § 

A kártya érvénytelenítése 
 

(1) Amennyiben a kártya tulajdonosa a kártyaigénylési feltételeknek már nem felel meg, úgy kártyáját 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati pultjánál le kell adnia, mely érvénytelenítésre kerül.  
 
(2) Amennyiben az érintett önkéntesen nem adja le a kártyáját, de az önkormányzat tudomására jut, 
hogy a kártyaigénylési feltételek már nem állnak fent, azt a tudomásra jutástól haladéktalanul közli a 
Tamási Innovációs Központ Nkft-vel, aki az érintettet felszólítja a kártya visszaadására. Ha a 
felszólítás eredménytelen marad, a kártyát letiltja, és a kedvezményeket biztosítókat errıl értesíti.  
 
(3) Az elvesztett kártyák a bejelentést követıen érvénytelenítésre kerülnek. 

 

8. § 

Vegyes rendelkezések: 

(1) A Tamási Innovációs Központot Nkft. feladatai a Tamási Kártya bevezetésével és üzemeltetésével 
kapcsolatosan:  

a) A www.tamasikartya.hu weboldal fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása, frissítése,  
b) a Polgármesteri Hivatal által jóváhagyott kártyák gyártása, 
c) a legyártott kártyák eljuttatása a tulajdonoshoz, 
d) a kártyatulajdonosok adatainak nyilvántartása, 
e) a befizetett éves kártyadíj kezelése, 
f) a kedvezményt nyújtó szolgáltatók bevonása a programba, 
g) a szolgáltatók nyilatkozatainak beszerzése, archiválása, 
h) kapcsolattartás az önkormányzat erre a célra kijelölt munkatársával, 
i) Igénylılapok, nyomtatványok tervezése, gyártása, 
j) Kártya érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

(2) Az önkormányzat feladata:  

a) Igénylések befogadása, 
b) Jogosultság ellenırzése, 
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c) Iratok továbbítása a Tamási Innovációs Központ Nkft. erre kijelölt munkatársának a megadott 
határidın belül. 

(3) A kártya kiváltási és érvényesítési díját a Tamási Innovációs Központ Nkft. kezeli, de a befolyt 
kártyadíjak 25%-t az önkormányzat kártyával kapcsolatos feladatainak költségeire átutalja. 

 
9. § 

Záró rendelkezések  
 
(1) Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Ez a rendelet az Európai Parlament és Tanács 2006. december 12-ei, a belsı piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
                 Ribányi  József                                                               dr. Vanya-Szabó Ágnes 
                   polgármester                                                                               aljegyzı 

 
 

Tamási Város Önkormányzat képviselı-testületének 
9/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §-ában, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX 109. § (4) 
bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 

1. § 
A rendelet preambuluma az alábbi szövegrésszel egészül ki:  
 
„a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX 109. § (4) bekezdésében, valamint 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében” 
 

2. § 
A rendelet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(3) E rendelet alkalmazásában:  
1. átlátható szervezet:  
a) a 
aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,  
ab) köztestület,  
ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,  
ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,  
ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belsı egyházi jogi személy,  
af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint  
ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik; továbbá  
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következı feltételeknek:  
ba) - a nyilvánosan mőködı részvénytársaság kivételével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott 
tényleges tulajdonosa megismerhetı,  
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
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rendelkezik adóilletıséggel, amellyel Magyarországnak a kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló 
egyezménye van,  
bc) nem minısül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenırzött külföldi társaságnak,  
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezet 
tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;  
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következı feltételeknek:  
ca) vezetı tisztségviselıi megismerhetık,  
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezetı tisztségviselıi nem átlátható szervezetben 
nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,  
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban van, amellyel Magyarországnak a kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezménye van;  
 
2. hasznosítás: az önkormányzati vagyon bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményezı - 
módon, jogcímen történı átadása, átengedése, a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog 
alapítását ide nem értve; 
 
3. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon: a nemzeti vagyon azon része, amelynek 
helyi önkormányzat tulajdonában történı megırzése hosszú távon indokolt; (felsorolását a 3. melléklet 
tartalmazza.) A képviselı-testület által ilyennek minısített vagyon a továbbiakban forgalomképtelen 
törzsvagyonnak minısül.  
 
4. osztott tulajdon: olyan tulajdon, amely esetében az épület tulajdonjoga az építkezıt és nem a föld 
tulajdonosát illeti meg; 
 
5. vagyonkezelı: 
a) önkormányzati társulás,  
b) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény,  
c) köztestület,  
d) az állam, a helyi önkormányzat, az a)-b) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-
külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,  
e) a d) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet. „ 
 

3. §  
A rendelet 3. §-ának (1) bekezdése az alábbi dılt betős résszel egészül ki:  
 
„A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, az önkormányzat 
vagyonának azon része, amely közvetlenül a kötelezı önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását 
vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.” 

4. § 
(1) A rendelet 4. §-a (1) bekezdésének utolsó francia bekezdése az alábbi dılt betős résszel egészül 

ki:  
 

- „azok a vagyontárgyak, amelyeket a törvény vagy az önkormányzat rendelete kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő 
nemzeti vagyonnak nyilvánít.” 

 

(2) Ugyanezen § (2) bekezdése az alábbi dılt betős résszel egészül ki: 

 

„A forgalomképtelen vagyontárgy – beleértve a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő 
vagyont is - nem köthetı le, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete és végrehajtás nem 
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vezethetı rá, vagyonkezelıi jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem 
terhelhetı meg, azon dologi jog vagy osztott tulajdon nem létesíthetı.” 

5. § 
A rendelet 6. §-ban valamint a 7. § (1) bekezdésében a „vállalkozói” kifejezés törlésre kerül, 
helyébe az „üzleti” kifejezés lép, valamint a 6. § tartalma az alábbiakra módosul:  
 
Az üzleti vagyon, az a forgalomképes vagyon – ha jogszabály másként nem rendelkezik –ami 
nem tartozik a törzsvagyon körébe. 

6. § 
A rendelet 8. §-ban a „lehetıleg” kifejezés törlésre kerül.  
 

7. § 
A rendelet 10. §-a az alábbi (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:  
 
„(5) Az önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény rendelkezése 

alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan 

gazdasági társaságban amely, vagy amelynek valamely - nem természetes személy - tagja nem 

átlátható. Nem átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés 

fejében szerzett részesedés esetén az önkormányzat köteles haladéktalanul intézkedni részesedése 

megszüntetése érdekében. 

 

(6) Amennyiben az önkormányzat által alapított vagy részesedésével mőködı gazdasági társaság, vagy 

annak valamely tagja az önkormányzat általi alapítást vagy részesedésszerzést követıen válik nem 

átláthatóvá, az állami vagy a helyi önkormányzati tulajdonos kezdeményezi a társasági szerzıdés 

felülvizsgálatát és a 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezetre vonatkozó elıírásainak megfelelı 

átalakítását.” 

 

8. § 
A rendelet 12. § (1) bekedzésébıl az „egyéb” szó törlésre kerül, továbbá a (4) bekezdése az 

alábbi dılt betős résszel egészül ki:  

 

„(4) Az önkormányzat vagyonának ellenszolgáltatás nélküli, ingyenes hasznosítása kizárólag olyan 

közfeladat ellátáshoz biztosítható – a közfeladat ellátásához szükséges mértékben -, amelyrıl a testület 

minısített többséggel dönt. „ 

9. § 
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A rendelet 22. §-ában a „vállalkozói” kifejezés helyébe mindenhol az „üzleti” kifejezés lép, 

valamint az alábbi bekezdésekkel egészül ki:  

 

„(3) Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó szerzıdés csak természetes személlyel vagy 

átlátható szervezettel köthetı.  

 

(4) Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó szerzıdés kizárólag olyan természetes 

személlyel vagy átlátható szervezettel köthetı, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására 

vonatkozó szerzıdésben vállalja, hogy  

a) a hasznosításra vonatkozó szerzıdésben elıírt beszámolási, nyilvántartási, 
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,  
b) az átengedett vagyont a szerzıdési elıírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, 
valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelıen használja,  
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban 
álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.  
 
(5) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 
részére lehet. Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben 
meghatározott esetekben és módon lehet.  
 
(6) Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan értékesítése esetén az államot minden más 
jogosultat megelızı elıvásárlási jog illeti meg. Az elıvásárlási jog gyakorolására külön törvényben 
meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidıre vonatkozóan eltérıen nem 
rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elıvásárlási jog 
jogosultjával szemben még hatályba nem lépett, az értékesítésére irányuló szerzıdés részére történı 
kézbesítésétıl számított 30 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elıvásárlási joggal az állam 
nevében. A határidı elmulasztása jogvesztı.  
 
(7) A (6) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a volt állami (tanácsi) és önkormányzati 
bérlakásokra, ugyanis ezen esetekben az állam elıvásárlási joga a lakásban élı bérlı elıvásárlási jogát 
követi. „ 
 

10. § 
A rendelet az alábbi 23. §-al egészül ki, ennek megfelelıen módosul a további számozás:  

 
„23. §  

Vagyonkezelıi jog  
 
(1) A képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában levı vagyonra az önkormányzati 
közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelıi jogot létesíthet. A vagyonkezelıi jog 
önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetéső épületre, társasházban lévı önkormányzati lakásra 
és nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel létesíthetı, és 
kizárólag általuk gyakorolható. A vagyonkezelıi jog átadása az önkormányzati feladatellátás 
feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megırzése, védelme, továbbá 
értékének növelése érdekében történhet. 
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(2) Vagyonkezelıi jog ellenértékének meghatározási szabályait, gyakorlásának részletes 
szabályait, ellenırzését valamint a vagyonkezelıi jog ingyenes átengedésének feltételeit külön 
rendelet tartalmazza.„  
 

11. § 

A rendelet az alábbi 3. melléklettel egészül ki:  

 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek  
 

a) az Építı-és Városüzemeltetı Kft. 100%-os üzletrészei  
(Többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet, valamint parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági 
társaságban fennálló társasági részesedés) 

12.§ 
Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.  
 
 
                 Ribányi  József                                                               dr. Vanya-Szabó Ágnes 
                   polgármester                                                                               aljegyzı 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
10/2012. (III. 5.) számú 

önkormányzati rendelete 
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti 

igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003.(X.12.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
l. § 

 
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi 
szabályozásáról szóló 19/2003. (X.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szoc. 
ör.) 10. §-ának (1) bekez-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„10. § (1) Az átmeneti segély elsısorban természetbeni (pl. szociális célra fordítható élelmiszer-, 
gyógyszer-, ruha-, közüzemi-, vagy sulicsekk stb.), a temetési segély egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható.” 

2. § 
 

A Szoc. ör. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép valamint a (2) bekezdés 
c) pontja kiegészül a „kertet kert mővelési ágban mőveli” kifejezéssel: 
 
 „ 12 § (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság [Szt. 33. §] megállapításának egyéb feltétele, 
hogy a kérelmezı, illetve az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen.” 
 

3. § 
 

A Szoc. ör. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) A jegyzı az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását követı 15 
napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során gyızıdik meg a lakókörnyezet 
rendezettségérıl.” 
 

4. § 
 

A Szoc. ör. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
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[13. § Annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek [Szt. 33. §], aki az ellátásra való 
jogosultság kezdı napján 
„(1) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy” 
 

5. § 
 

A Szoc. ör. 16. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„16. § (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság [Szt. 38. § (2)] megállapításának 
egyéb feltétele, hogy a kérelmezı, illetve az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen. 
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmezı, illetve az ellátás jogosultja az általa 
életvitelszerően lakott lakást vagy házat 
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, 
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerő használhatóságát biztosítja, 
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, s kertet kert mővelési ágban 
mővelje továbbá 
d) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról a településtisztaságról szóló 27/2008. (XII. 
20.) számú önkormányzati rendelet 3-4. §-ában foglaltaknak megfelelıen gondoskodik. 
(3) A jegyzı a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását 
követı 15 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során gyızıdik meg a 
lakókörnyezet rendezettségérıl. 
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı ötnapos 
határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt, illetve az ellátás jogosultját - az elvégzendı tevékenység 
konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítésérıl ismételt 
helyszíni szemlén gyızıdik meg.” 
 

 
6. § 

(1) Ez a rendelet 2012. március 5. napján lép hatályba. 
(2) Ezzel egy idıben a Szoc. ör.  
a) 7. § (1) bekezdésének a) pontja, a 9. §-ának (1) bekezdése, a 12. § (2) bekezdésében a 
„foglalkoztatást helyettesítı támogatást” szövegrész, a 12. § (5) bekezdése és a 17-23. §-ai hatályát 
vesztik, 
b) a 12. §-t megelızı alcímben a „Foglalkozatást helyettesítı támogatásra” szövegrész helyébe az 
„Aktív korúak ellátására” szöveg lép. 
(3) A Szöc. ör. jelenlegi módosítását megelızı napon hatályos Szoc. ör. 17. §-a alapján megállapított 
helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt idıpontig, de legkésıbb 2012. 
március 31-éig folyósítható.  

 
 
 

Ribányi József     Dr. Vanya-Szabó Ágnes 
 polgármester                      aljegyzı 

 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
11/2012. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl,  
valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 9/2011. (IV. 01.) rendelet módosításáról 

 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a következı rendelet-módosítást alkotja: 
 

1.§. 
 

A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
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(1) Az 1. pontban szereplı táblázat utolsó sora Pári esetében 480 Ft/adag összegre módosul.  
 
(2) A 4. pontban a személyszállítás díja 400,- Ft / napra módosul.  
 
 

  2. § 
 

E rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.  
 
 
Tamási, 2012. február 15. 
 
 

Ribányi József                    dr. Vanya-Szabó Ágnes  
             Polgármester        aljegyzı 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
12/2012.(III. 5.)számú önkormányzati rendelete 

 
Tamási Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl  

 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tamási Város Önkormányzata (a továbbiakban:  
önkormányzat) 2012. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak  képviselı-testületére, és szerveire 
és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.  
  (2) Az irányított költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek 
közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.  
  (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében  
minden támogatást nyújtó  e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint 
minden támogatásban részesülıre.  
 

Címrend 
 
2. § (1) A Képviselı-testület a címrendet e rendelet 3-7. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 
  (2) A költségvetés címrendjében a költségvetésben az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, 
az önállóan mőködı és gazdálkodó és az önállóan mőködı önkormányzati költségvetési 
szervek önálló címnek minısülnek.  
  (3) A költségvetésen belül önálló alcímek az önállóan mőködı és gazdálkodó intézménynél a 
tagintézmények. 
  (4) A mőködési költségvetésen belül jogcímcsoportok a kötelezı és a nem kötelezı 
önkormányzati feladatok. 
  (5) Az alcímeken belüli elıirányzat csoportok  a  mőködés, felhalmozás.  
  (6) Az elıirányzat csoportok kiemelt elıirányzatokra tagozódnak.  

 
II. FEJEZET 
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KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 
2012. évi költségvetése 

 
3. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012.évi  
a) költségvetési bevételi elıirányzatát 4.493.649 E Ft-ban, 
 aa) mőködési költségvetés bevételi elıirányzatát 1.703.729 E Ft-ban 
 ab) felhalmozási költségvetés bevételi elıirányzatát  2.789.920 E Ft-ban 
 
b) költségvetési kiadási elıirányzatát 4.407.228 E Ft-ban, 
 ba) mőködési költségvetés kiadási elıirányzatát 1.949.095 E Ft-ban 
 bb) felhalmozási költségvetés kiadási elıirányzatát  2.458.133 E Ft-ban 
c) költségvetési többletét a finanszírozási mőveletek nélkül 86.421 E Ft-ban, 
 ca) mőködési költségvetési hiányát 245.366 E Ft-ban, 
 cb) felhalmozási költségvetési többletét 331.787 E Ft-ban, 
d) elızı év felhasználható  tervezett  pénzmaradványát  3.300 E Ft-ban, 
   da) d.) pontból a mőködés finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 E Ft-ban, 
   db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 3.300 E  
Ft-ban, 
e) költségvetés finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételét  300.000 E Ft-ban, 
  ea) e.) pontból a mőködést szolgáló finanszírozási célú mőveletek bevételét 300.000 E Ft- 
ban, 
  eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló  finanszírozási célú mőveletek bevételét 0 E Ft-ban, 
f) finanszírozási célú mőveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi  
mőveletek kiadását 389.721 E Ft-ban, 
  fa) f) pontból a mőködés finanszírozását szolgáló mőveletek kiadását 213.616 E Ft-ban, 
  fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló mőveletek kiadását 176.105 E Ft-ban, 
g) költségvetésének bevételi fıösszegét 4.796.949 E Ft-ban, 
h) költségvetésének kiadási fıösszegét 4.796.949 E Ft-ban 
állapítja meg. 
 
  (2) A Képviselı-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket 
és kiadásokat az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét (bevételeit és kiadásait) az 
1.számú melléklet, az önkormányzat mőködési bevételeit és kiadásait összesítve, a 
felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.  
  (3) A Képviselı-testület a költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló, az Áht. 5. § 
(3) bekezdésében meghatározottak szerinti finanszírozási célú mőveletek bevételeit, kiadásait 
mőködésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban a 11. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
  (4) A Képviselı-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan mőködı költségvetési szervek költségvetését e 
rendelet  3-7. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
4. §  A Képviselı-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önállóan mőködı és 
gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek bevételeit költségvetési 
szervenként, forrásonként a 3-7.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.  
 
5. § A Képviselı-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önállóan mőködı és 
gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, fenntartási kiadási 
elıirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt elıirányzatonként részletezve a 3-7. számú 
mellékletek szerint  hagyja jóvá. 
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6. § A Képviselı-testület az önkormányzat  beruházási kiadásait célonkénti bontásban a 9. 
számú melléklet, uniós támogatással megvalósuló programok elıirányzatait a 14. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
7. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi  

a) általános tartalékát 4.000 E Ft-tal, 

b) mőködési céltartalékát 500 E Ft-tal (ebbıl a Képviselı-testület a településtisztaságról,a 
környezet-és természetvédelemrıl szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 
27.§(2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja 
mőködéséhez 500 E Ft-ot különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselı-testület dönt), 

c) felhalmozási céltartalékát 20.000 E Ft-tal, 

hagyja jóvá. 
 
  (2) A Képviselı-testület az összesen 1000 E Ft-ot meg nem haladó mértékő általános 
tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való 
rendelkezésrıl a legközelebbi képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.  
 
8. § A Képviselı-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámát, a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 
9. §  A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban  
és összesítve a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
10. § A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási mőveleteket is 
figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 2. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
11. § A Képviselı-testület a 2012. év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak 
teljesülésérıl készített elıirányzat-felhasználási tervet a 17. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 
12. § Az önkormányzat által adott  közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 20. 
számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja.  
  
13. § A Képviselı-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen 
projektekhez történı hozzájárulásokat a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
14.§ Az önkormányzat részére a központi költségvetésbıl folyósítandó állami támogatások és 
állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a rendelet 18. számú melléklete tartalmazza. 
 
15.§ Az önkormányzat egyes bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését a 19.és 
20.számú melléklet tartalmazza. 
 
16.§ Az önkormányzat 2012. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtánként, 
összegszerőségében az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 11. számú melléklet 
tartalmazza. 
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17.§ Az intézményi céljellegő, elszámolás köteles elıirányzatokat a 21. számú melléklet 
tartalmazza. 

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 
 

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási 
módja a hitelfelvétel. 
 
  (2) A Képviselı-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 
maximum évi 420.000 E Ft forrás kiegészítı hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a 
felhalmozási célú likvid hitel összege 120.000 E. Ft, a folyószámla hitel összege 300.000 E. 
Ft.  
  (3) A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezetı bankkal a 
folyószámla hitelkeret megállapodásnak 300.000 E Ft értékhatárig- a bankszámla-
szerzıdésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történı - aláírására, illetve amennyiben a 
likviditási helyzet indokolja a számlavezetı banktól munkabér-hitel felvételére. 
  (4) A (3) bekezdésben foglaltak feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan 
a Képviselı-testületet illetik meg. 
 
19. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselı-testület  
államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján 
hasznosíthatja.   
  (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi 
mőveletek lebonyolítását 1000 E Ft-ig a Képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 
A polgármester a megtett intézkedésérıl következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad.  
  (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a 
képviselı-testület annak felmerülését követı testületi ülésén esetenként dönt.  
  (4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli, a többletfeladatokkal 
összefüggı többletbevételét - a Képviselı-testület egyidejő tájékoztatásával, a tényleges 
többletnek megfelelı összegő, saját hatáskörő egyidejő elıirányzat-módosítás után –alapító 
okiratban meghatározott alapfeladatai ellátására használhatja fel. 
 

III. FEJEZET 
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
Általános végrehajtási szabályok  

 
20. § A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. 
 
21. § Az önkormányzat számlavezetı pénzintézete az Erste Bank Zrt. 
 
22. § (1) A költségvetési szervek finanszírozása az intézmény által szolgáltatott ütemterv 
figyelembe vételével, az igények likviditási szempontú vizsgálata alapján, részletekben 
történik Az adott havi intézményi támogatás része a közvetlenül kiutalt összegek mellett a 
nettó finanszírozás keretében elszámolt kincstári különbözet és a folyószámlára, vagy lakásra 
kiutalt nettó illetmény is. 
  (2) Soron kívüli támogatás kiutalásáról – indokolt esetben, és ha a pénzügyi feltételek 
lehetıvé teszik – az intézmény kérése alapján a pénzügyi osztályvezetı ellenjegyzésével a 
polgármester dönt. 
 
23. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek az e rendeletben elfogadott 
éves költségvetésük alapján az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelıen a vonatkozó 
jogszabályi elıírások szerint gazdálkodnak. 
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  (2) A polgármesteri hivatal a rendelet 4.számú mellékletében, az önállóan mőködı és 
gazdálkodó intézmény a rendelet 7. számú mellékletében, az önállóan mőködı intézmények a 
rendelet 5-6. számú mellékletében meghatározott kiadási elıirányzatukat – a többletbevétel 
terhére végrehajtott saját hatáskörő elıirányzat-módosítás kivételével – nem léphetik túl. 
  (3) A képviselı-testület a költségvetési szervek feladatellátásának finanszírozását a törvény 
szerinti minimumban határozza meg. Ennek végrehajtásáért a költségvetési szerv vezetıje a 
felelıs. 
 
24. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör 
szerinti besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi 
juttatásokkal és létszámkerettel a jogszabályi elıírások figyelembevételével – önállóan 
gazdálkodnak. 
  (2) Az önállóan mőködı költségvetési szervek az elıirányzat feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek. 
 
25. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek – kivéve a (2) bekezdésben megjelölteket – 
saját forrásaik terhére, többlet költségvetési támogatás nélkül, beruházást, felújítást kizárólag 
felhalmozási célú bevételeik terhére, a polgármester elızetes írásbeli engedélye alapján 
végezhetnek. 
  (2) A 4-7. számú mellékletekben megjelölt önálló, felújítási és fejlesztési célú  kiadással 
rendelkezı költségvetési az ott meghatározott összeg erejéig, a 9. illetve a 10. számú 
mellékletben megjelölt feladatra végezhetik az (1) bekezdés szerinti tevékenységet. A 
költségvetési szerv e tevékenysége költségvetési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 
  (3) A költségvetési szerv saját hatáskörben megvalósított beruházásának mőködtetéséhez 
önkormányzati támogatást nem igényelhet sem a megvalósítás évében, sem a következı 
év(ek)ben. 
 
26. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pályázatot csak a képviselı-testület elızetes 
hozzájárulásával nyújthatnak be.    
  (2) Saját erıt nem igénylı pályázat benyújtásához a polgármester elızetes hozzájárulása 
szükséges. 

 
27. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek bankszámlájukat az Erste Bank Zrt-nél 
kötelesek vezetni; 
   (2) A költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztetı ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá  
   a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, 
   b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerzıdést nem köthet, és 
   c) garanciát és kezességet nem vállalhat. 
  (3) Törvény eltérı hiányában a költségvetési szerv költségvetésébıl támogatás, adomány és 
más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthetı. 
  (4) A (4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a költségvetési szerv költségvetésébıl a 
foglalkoztatottak számára jogszabály alapján nyújtandó támogatásokra, az ellátottak pénzbeli 
juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak és ellátottak – oktatási, 
szociális vagy sportcélú – tevékenységét végzı szervezetének juttatott támogatásokra. 
  
28. § (1) Az ellátottakról gondoskodó költségvetési szervek a normatív támogatás alapját 
képezı mutatószámokról, a 2011. évi CXCV. tv. 3. és 8. számú mellékletében normatívánként 
megjelölt nyilvántartások folyamatos és naprakész vezetésérıl kötelesek gondoskodni. 
  (2) A tanügyi okmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az 
elszámoláshoz szükségesek. 
  (3) A jegyzı jogosult a tervezéshez, az elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást, illetve 
annak ellenırzését elrendelni. 
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  (4) Az elszámolást követıen a jogtalan igénybevétel miatt visszafizetendı normatív 
támogatás kamattal növelt összege az intézménytıl a pénzmaradvány elszámolás keretében 
elvonásra kerül. 
 
29. § (1) Az önkormányzat szervei és költségvetési szervei, a vezetıik által kötelesek a 
gazdálkodásuk során betartani a gazdálkodásra, valamint a tevékenységükre vonatkozó 
valamennyi jogszabály rendelkezését (különösképpen a költségvetési, az önkormányzati, az 
államháztartási törvényeket és az azok végrehajtására kiadottakat). 
  (2) Gazdálkodásuk során (döntéseik, kötelezettségvállalásuk, utalványozásuk, pénzügyi 
ellenjegyzésük valamint az érvényesítés alkalmával) kötelesek folyamatosan figyelemmel 
kísérni az általuk vezetett szerv fizetıképességét és biztosítani annak megırzését. 
  (3) Az önállóan mőködı intézmények vezetıi kötelesek a mőködésük során keletkezett és az 
intézményhez beérkezett számlákat haladéktalanul, de legalább három munkanapon belül a 
pénzügyi-gazdasági feladataik ellátását végzı szervhez (Polgármesteri Hivatal) továbbítani.  
 
30. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követelésérıl 
lemondani csak törvényben és z önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott esetekben 
és módon lehet. 

 
Elıirányzatok megváltoztatása 

 
31. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek elıirányzatait – a pénzügyi,városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság 
elızetes véleményezését követıen - a rendeletének módosításával megváltoztathatja.  
  (2) A képviselı-testület – az elsı negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedév utolsó 
hónapjának munkaterv szerinti ülésén, utolsó alkalommal az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határideje elıtti testületi ülésén december 31-ei hatállyal módosítja 
költségvetését. 
  (3) Amennyiben év közben az országgyőlés az önkormányzatot érintı módon a központi adó, 
a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, 
normatív hozzájárulás, támogatás, valamint egyéb költségvetési támogatás elıirányzatát 
zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követıen 8 munkanapon belül a 
képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 
 
32. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási elıirányzatai év közben 
megváltoztathatóak. 
  (2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek az 
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése 
körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitıl eltérı - intézkedést hozhat, amelyrıl a képviselı-
testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 
 
  (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat is teljesíthet. 
 
33. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselı-testület elé, ha év 
közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat 
költségvetésének teljesítését jelentısen veszélyeztetik. 
 

Költségvetési szervek pénzmaradványa 
 

34. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselı-testület hagyja 
jóvá.  
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  (2) A képviselı-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megilletı 
pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minısül 
különösen amikor az önkormányzat mőködése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. 
 

A támogatások odaítélésének, folyósításának és 
elszámolásának rendje 

 
35. § A Képviselı-testület a  14/2008. (V.5.) számú önkormányzati rendeletében foglaltakat és 
az Európai Unió jogának való megfelelést figyelembe véve dönt a helyi önkormányzat 
költségvetésébıl juttatandó támogatásokról. 

 
Önkormányzati biztos kirendelése 

 
36. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert 
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, vagy 
egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá 
szorítani, akkor a képviselı-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2)-(3) 
bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkezı önkormányzati biztost jelöl ki.  
  (2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi 
  (3) Amennyiben a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos 
kirendelését indítványozhatja 
    a) a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság, 
    b) a jegyzı a polgármesteren keresztül, 
    c) az önkormányzat megbízott könyvvizsgálója, valamint 
    d) a költségvetési szerv vezetıje. 
  (4) Az önkormányzati biztost a jelölhetı személyek, szervezetek közül a képviselı-testület 
döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a szokásos módon teszi közzé. 
 

IV. FEJEZET 
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 

 
37. § A polgármesteri hivatal által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés 
elıirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások 
elıirányzatának 7,5 %-át. 
 
38. § A költségvetési szervek jutalmazásra kötelezettséget nem vállalhatnak. 
 
39. § A Képviselı-testület a köztisztviselıket megilletı cafetéria-juttatás éves keret összegét a 
polgármesteri hivatal cím személyi jellegő kiadások kiemelt elıirányzaton belül , nem 
rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 193.200 Ft/fıben állapítja meg. A 
megállapított összeg a munkáltató által megfizetendı SZJA-t és EHO-t is magába foglalja 

 
V. FEJEZET 

PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA 
 
40. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetıség szerint készpénz kímélı 
fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történı teljesítésére a 41. §-ban 
foglaltak szerint kerülhet sor. 
 
41. § (1) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárába. 
  (2) A házipénztárból felvett készpénzelıleggel a készpénz felvevınek el kell számolnia a 
költségvetési szerv belsı szabályzatában meghatározottak szerint. 
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  (3) A költségvetési szerv által készpénzben történı kifizetéseinek jogcímei az alábbiak 
lehetnek: 
 a) személyi juttatásokra: közfoglalkoztatottak nettó illetménye, megbízási díj, hó közi 
kifizetések, fizetési elıleg, költségtérítés, önkormányzati díjak, 
 b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, 
üzemanyag vásárlásra, postaköltségre, 
 c) készlet és kis értékő tárgyi eszköz beszerzés, 
 d) reprezentációs kiadások, 
 e) kiküldetési kiadások, 
 f) kisösszegő szolgáltatási kiadások, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, 
 g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak 
kifizetése. 

VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

42. §. (1) E rendelet  kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat 
valamennyi szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel - a 2012. költségvetési 
évre kell alkalmazni. 
  (2) Az Áht. 25. §-ára való tekintettel a polgármester az önkormányzat költségvetését 
megilletı bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte, továbbá az elızı évi kiadási 
elıirányzatokon belül a kiadásokat, kötelezettségvállalásokat az igazgatási, a 
városüzemeltetési, a személyi jellegő, a szerzıdések alapján, a szociális ellátásokra 
vonatkozóan, a pályázatok szerinti ütemben arányosan teljesítette. Az átmeneti idıszakban 
beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek 

 
Tamási, 2011. február  13. nap. 
 
 
  Ribányi József                   Dr. Vanya-Szabó Ágnes 
   polgármester                                                                             aljegyzı 
 

Tamási Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet 
mellékletei: 

 
 
1. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és 

kiadásai elıirányzat-csoportok, kiemelt elıirányzatok szerinti 
bontásban 

2. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege: 
  I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege 
  II. Felhalmozási célú bevételekés kiadások mérlege 
3. számú melléklet: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai 

elıirányzat-csoportok, kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban 
feladatonként és összesen 

4. számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai 
elıirányzat-csoportok, kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban 
feladatonként és összesen 

5. számú melléklet: A Városi Mővelıdési Központ 2012. évi költségvetési bevételei és 
kiadásai elıirányzat-csoportok, kiemelt elıirányzatok szerinti 
bontásban feladatonként és összesen 
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6. számú melléklet: A Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 2012. 
évi költségvetési bevételei és kiadásai elıirányzat-csoportok, kiemelt 
elıirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen 

7. számú melléklet: A Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai 
elıirányzat-csoportok, kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban 
feladatonként és összesen 

8. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi 
engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a 
közfoglalkoztatottak létszáma 

9. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadási elıirányzata 
feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek 
tagolásában 

10. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadási elıirányzata 
feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek 
tagolásában 

11. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyleteibıl és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 

12. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2012. évi saját bevételeinek részletezése 
az adósságot keletkeztetı ügyletekbıl származó tárgyévi fizetési 
kötelezettség megállapításához 

13. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztetı 
fejlesztési céljai 

14. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételei, kiadásai 

15. számú melléklet: Több éves kihatással járó döntések számszerősítése évenkénti 
bontásban és összesítve célok szerint 

16. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai 
17. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2012. évi elıirányzat felhasználási terve 
18. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2012. évi állami hozzájárulások, 

támogatások 
19. számú melléklet: Egyes bevételek célonkénti részletezése 
20. számú melléklet: Egyes kiadások célonkénti részletezése 
21. számú melléklet: A költségvetési szervek 2012. évi céljellegő, elszámolás köteles 

elıirányzatai  
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
13/2012.(III.5.) számú 

önkormányzati rendelete 
a Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 

6/2011.(III.1.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tamási Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
6/2011. (III.1.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint 
módosítja. 

1. § 
 

(1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés a) pontjában írt tárgyévi költségvetési bevétel 3.600.935 E Ft-ra, 
 aa) pontjában írt mőködési költségvetési bevétel 1.988.137 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevétel 1.612.798 E Ft-ra, 
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 b) pontjában írt tárgyévi költségvetési kiadás 4.155.180 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt mőködési költségvetési kiadás 2.009.788 E Ft-ra, 

személyi jellegő kiadások 932.881 E Ft-ra, 
munkaadókat terhelı járulékok 237.205 E Ft-ra, 
dologi jellegő kiadások 682.265 E Ft-ra, 
ellátottak pénzbeli juttatása 17.868 E Ft-ra, 
támogatások, pénzeszközátadás 135.735 E Ft-ra, 
mőködési célú tartalékok elıirányzata 3.834 E Ft-ra, 

bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadás 2.145.392E Ft-ra, 
beruházások elıirányzata 1.947.329 E Ft-ra, 
felújítások elıirányzata 24.749 E Ft-ra, 
egyéb kiadások, támogatások elıirányzata 170.605 E Ft-ra, 
felhalmozási céltartalék 2.709-ra, 

 c) pontjában írt költségvetési hiány 554.245 E Ft-ra, 
 ca) pontjában írt mőködési költségvetési hiány 21.651 E Fr-ra, 
 cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiány 532.594 E Ft-ra módosul. 
 
(2) A Ktr. 8. § (1) bekezdés a) pontjában írt általános tartalék 3.334E Ft-ra 
  b) pontjában írt mőködési céltartalék 500 E Ft-ra 
  c) pontjában írt felhalmozási céltartalék 2.709 E Ft-ra, 
 cb) pontjában írt beruházási céltartalék 2.709 E Ft-ra módosul. 

 
2. § 

 
(1) A Ktr. 1-7 számú melléklete helyébe e rendelet 1-7 számú melléklete lép. 
(2) A Ktr. 9-12. számú melléklete helyébe e rendelet 8-11. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni. 
 
 Ribányi József     Dr. Vanya-Szabó Ágnes 
  polgármester        aljegyzı 
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